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Maritim Dunia telah membangkitkan optimisme baru akan semakin strategis dan

cerahnya perkembangan sektor kelautan dan perikanan ini dimasa yang akan

datang.

Sejak ditetapkannya tekad bangsa Indonesia untuk mengarahkan

pembangunannya menghadap dan berorientasi ke laut tidak lagi memunggungi

lautan, maka sektor kelautan dan perikanan telah menjadi salah satu sektor

penting penggerak perekonomian bangsa, masa depan bangsa, tumpuan

harapan bangsa dan generasi penerusnya.  Segera setelah penetapan tekad dan

komitmen tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan Kementerian Kelautan

dan Perikanan (KKP) yang menjadi garda terdepan pembangunan dan

pengelolaan sektor KP menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk

Mewujudkan Negara Kepulauan yang berdaulat dan sejahtera melalui

pengelolaan sumberdaya KP yang berkelanjutan dalam rangka mendukung

Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Oleh karena itu, Politeknik KP Bone sebagai bagian dari Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) juga harus berperan melalui penyelenggaraan

pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang

kelautan dan perikanan.  Tugas tersebut sebagaimana diamanahkan dalam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor

64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan

Perikanan Bone.  Hal tersebut dilaksanakan demi mendukung Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Mewujudkan Negara Kepulauan yang

berdaulat dan sejahtera.

B. Kondisi Umum Politeknik KP Bone
Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan secara umum bertujuan

menyediakan tenaga terdidik yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan

sesuai standar kebutuhan dan prioritas nasional untuk mendukung

pembangunan kelautan dan perikanan dan program nasional. Untuk optimalnya

pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan Pendidikan Kelautan dan

Perikanan dibagi menjadi beberapa kelompok kegiatan, meliputi :

1. Pengembangan Sistem Pendidikan Kelautan dan Perikanan;

2. Penyelenggaraan pendidikan kelautan dan perikanan dengan pendekatan

TEFA;

3. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Pendidik, Tenaga Kependidikan,

dan aparatur;
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4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan;

5. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Terapan;

6. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan Pendidikan

Kelautan dan Perikanan;

7. Pelaksanaan forum pendidikan kelautan dan perikanan;

8. Pelaksanaan pembelajaran dengan melibatkan pemangku kepentingan;

9. Penguatan satuan pendidikan sebagai penjuru (Center of Excellence);

10. Pengembangan bidang kemaritiman dan penguatan bidang perikanan di

satuan pendidikan lingkungan KKP; dan

11. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan

pendidikan vokasi KP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, maka Politeknik KP Bone dalam

melaksanakan kelompok kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan harus

menjalankan fungsinya yaitu :

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;

2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi

pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;

3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

4. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;

5. Pengembangan sistem penjaminan mutu;

6. Pelaksanaan pembinaan karakter;

7. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;

8. Pengelolaan kesejahteraan taruna, dan praktik kerja taruna serta urusan

alumni;

9. Pelaksanaan pengawasan internal;

10. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana

lainnya; dan

11. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan,

evaluasi, dan pelaporan.

C. Potensi
Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di Politeknik KP Bone melalui

proses belajar dengan pendekatan teaching factory yang menerapkan 60–70%

praktek dan 30–40% teori tentunya harus didukung dengan sarana dan
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prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada di Politeknik KP

Bone yaitu : ruang kuliah, ruang teaching factory, laboratorium komputer,

perpustakaan, asrama taruna/i, ruang makan taruna/i, ruang theater, kantor

utama dan sarana ibadah serta berbagai sarana dan prasarana lain.

Keberadaan sarana dan prasarana tersebut setiap tahunnya akan lebih

dilengkapi lagi sesuai dengan kebutuhan.

Selain dukungan sarana dan prasarana, hal lain yang menjadi faktor

penentu keberhasil program pendidikan di Politeknik KP Bone yaitu dukungan

sumber daya manusia. Politeknik KP Bone didukung SDM sebanyak 31 orang

PNS dan 18 orang tenaga kontrak.  SDM yang bekerja di lingkup Politeknik KP

Bone dengan status pegawai struktural dan fungsional seperti terdapat pada

tabel berikut.

Tabel I.1. Rincian PNS Politeknik KP Bone Berdasarkan Jenis Jabatan,

Golongan dan Kualifikasi Pendidikan

No. Jenis Jabatan
Golongan Kualifikasi Pendidikan

I II III IV SLTP SLTA D3 S1/
D4 S2

I Strutural
1 Eselon IV- Kepala Subbagian Umum 1 1- Kepala Subbagian

Administrasi Akademik
dan Ketarunaan

1 1

2 Eselon V- Kepala Urusan
Kepegawaian dan Tata
Usaha

1 1

- Kepala Urusan Keuangan 1 1
Jumlah (I) 4 4

II Fungsional Tertentu
1 Dosen- Lektor Kepala 1 1- Lektor 4 3 7- Asisten Ahli 2 1 3

Jumlah (II) 6 5 11
III Fungsional Umum
1 Pelaksana Adm. dan Teknis 4 12 1 3 3 9

Jumlah (III) 4 12 1 3 3 9
Total (I+II+III) 4 22 5 1 3 7 20
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Tabel I.2. Rincian Tenaga Kontrak Politeknik KP Bone Berdasarkan Jenis

Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan

No. Jenis Jabatan
Kualifikasi Pendidikan

SD SLTP SLTA D3 S1/
D4 S2

1 Perawat 1
2 Satpam 4
3 Petugas Kebersihan 2 1
4 Pramubakti 2 1
5 Tenaga Teknis 5 1
6 Sopir 1

Jumlah 2 2 6 1 6 1

D. Permasalahan
Masalah dan tantangan yang dihadapi Politeknik KP Bone dalam

pelaksanaan program Pendidikan Kelautan dan Perikanan guna mendukung

pembangunan yang dilaksanakan oleh KKP antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan

 Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran belum memenuhi

standar pendidikan tinggi (SNPT);

2. Penyelenggaraan penelitian

 Kapasitas dosen dalam mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal

bereputasi masih rendah;

 Dana penelitian yang tersedia belum mencukupi kebutuhan anggaran

usulan yang diajukan oleh dosen;

 Belum optimalnya jejaring kerjasama riset antar lembaga, baik pada

tingkat nasional maupun internasional;

3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

 Kurangnya penerapan hasil penelitian terapan di bidang teknologi tepat

guna terhadap masyarakat pelaku utama belum optimal;

4. Penjaminan mutu

 Penerapan standar ISO 9001 :2015 belum optimal;

 Penerapan sistim penjaminan mutu  internal belum  melembaga

5. Pengawasan internal

 Fungsi unit pengawasan internal belum optimal;

 Tenaga auditor internal belum berfungsi.
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6. Pembinaan  karakter Taruna

 Jumlah tenaga terlatih bidang bimbingan konseling belum mencukupi;

 Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pembinaan fisik,

mental, dan displin yang preventif.

 Pembinaan karakter taruna melalui kegiatan kerohanian perlu

ditingkatkan.

7. Pembinaan sivitas akademik dan hubungan dengan lingkungan

 Penataan lingkungan kampus belum berdasarkan estetika lingkungan;

 Sarana kebersihan dan sanitasi lingkungan perlu ditata dengan baik.

8. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan prasarana

lainnya

 Tenaga administrasi dan tenaga penunjang ketersediaannya belum

optimal;

 Sumber referensi yang masih sedikit,

 Sarana dan prasarana pada tiap unit/instalasi pembelajaran belum

tersedia secara optimal,

 Masih kurangnya akses internet dikampus.

E. Lingkungan Strategis
Politeknik KP Bone yang berada di wilayah kawasan pesisir Teluk Bone,

secara sadar mencermati perubahan yang terjadi di kawasan ini. Perubahan itu

adalah adanya tuntutan kehidupan yang berkualitas tinggi. Masyarakat pada

berbagai level kehidupan menuntut adanya perbaikan pada mutu pelayanan,

produk barang dan jasa, dan sistem. Tuntutan kehidupan yang berkualitas

tersebut tidak terlepas dari perubahan lingkungan, baik lingkungan global  dan

lingkungan lokal kawasan itu sendiri.

Faktor-faktor yang terkait dengan tuntutan kehidupan berkualitas tersebut

adalah ketersediaan SDM yang kompeten pada berbagai level bidang kerja dan

sistem pelayanan, serta bekerjanya sistem pembangunan secara efisien.

Terhadap kecenderungan perubahan lingkungan tersebut, utamanya pada

bidang kelutan dan perikanan di wilayah Sulawesi Selatan perlu dicermati hal-hal

sebagai berikut:

- Wilayah Sulawesi Selatan merupakan prioritas tinggi pada pembangunan

kelautan dan perikanan;

- Potensi lestari sumberdaya ikan perairan teluk Bone cukup melimpah, tetapi

tingkat pemanfaaatannya belum optimal;
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- Kondisi sosial ekonomi, ketrampilan teknis, manajemen, dan model masih

rendah; dan

- Struktur usaha penangkapan ikan didominasi oleh level skala kecil.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi
Visi Politeknik KP Bone mengacu pada Visi BRSDM KP adalah “Menjadi

Politeknik KP Terbaik pada Tahun 2022 dalam Mencetak SDM yang bermoral,

tangguh, kompeten, mandiri, dan cekatan serta unggul dibidang Kelautan dan

Perikanan menuju Indonesia sebagai negara Maritim yang berkedaulatan dan

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”.

B. Misi
Visi Politeknik KP Bone tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Misi

Politeknik KP Bone sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Vokasional berbasis kompetensi

dengan pendekatan teaching factory di bidang industri kelautan dan

perikanan bertaraf internasional sesuai dengan  konvensi Standard Of

Training Certificate and Watchkeeping – Fishing vessel personal (STCW-

F) dan Code of Conduct for Responsibility Fisheries (CCRF) dan Undang-

Undang yang berlaku;

2. Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang kelautan dan perikanan;

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakatdi bidang kelautan dan

perikanan;

4. Meningkatkan  profesionalisme tenaga pendidik dan  kependidikan bidang

kelautan dan perikanan;

5. Menyelenggarakan sistem pendidikan taruna yang berbasis character

building dengan pendekatan kekeluargaan;

6. Mengembangkan strategi, sarana dan prasarana pembelajaran

berstandar Internasional;

7. Meningkatkan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, inovatif dan

berkarakter;

8. Menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders;

9. Mewujudkan kampus Politeknik KP yang aman, indah dan ramah

lingkungan;

10. Melaksanakan  pengadministrasian dan mempertahankan Manajemen

Mutu sesuai standar ISO 9001:2015.
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C. Tujuan
Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi

Politeknik KP Bone dalam rangka mencapai sasaran strategis pembangunan

kelautan dan perikanan 2018 – 2022.  Tujuan Politeknik KP Bone tersebut telah

tertuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Nomor 47/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan

Bone yaitu :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi untuk menghasilkan sumber daya

manusia yang kompeten, memiliki semangat  terus berkembang, berdaya

saing tinggi, bermoral, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan

serta unggul di bidang industri kelautan dan perikanan dengan pendekatan

teaching factory;

2. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kelautan

dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui

pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung

peningkatan mutu kehidupan;

4. Membangun jiwa kewirausahaan di kalangan civitas akademika yang

menumbuh kembangkan sektor industri bidang kelautan dan perikanan;

5. Mengembangkan program kemitraan dan kerja sama dengan dunia usaha

dan dunia industri, masyarakat, pemangku kepentingan di dalam dan luar

negeri.

D. Sasaran Strategis
Renstra Politeknik KP Bone Tahun 2018 – 2022 menjelaskan bahwa

sasaran strategis  pembangunan  kelautan  dan perikanan melalui

pelaksanaan program pendidikan vokasi kelautan dan perikanan merupakan

kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Politeknik KP Bone sebagai suatu

outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan

pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat

perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal

process perspective, dan learning and growth perspective.

Peta Strategis program pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang

dilaksanakan oleh Politeknik KP Bone seperti gambar dihalaman berikut :
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Gambar II.1 Peta Strategi Politeknik KP Bone Tahun 2018 – 2022

1. Stakeholders Perspective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1)

yang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

penyediaan SDM KP yang kompeten”, dengan Indikator Kinerja Utama
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“Jumlah Lulusan Politeknik KP Bone yang Terserap di Dunia Kerja Bidang

Kelautan dan Perikanan”, dengan target 42 orang pada tahun 2019, 49

orang pada tahun 2020, 35 orang pada tahun 2021 dan 158 orang pada

tahun 2022.

2. Customer Perspective

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2)

yang akan dicapai adalah “Meningkatnya hasil penyelenggaran Riset dan

SDM yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari

sektor KP”, dengan Indikator Kinerja Utama :

a. Jumlah lulusan Politeknik KP Bone yang bersertifikat kompetensi (orang)

dengan target 84 orang pada tahun 2019, 89 orang pada tahun 2020, 58

pada tahun 2021 dan sebanyak 243 orang pada tahun 2022.

b. Nilai PNBP Politeknik KP Bone dengan target Rp. 96.250.000 pada tahun

2019, Rp. 105.875.000, pada tahun 2020, Rp. 116.463.000 pada tahun

2021 dan Rp. 128.109.000 pada tahun 2022.

3. Internal Process Perspective

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus

dilakukan oleh Politeknik KP Bone yakni:

a. Sasaran  strategis ketiga (SS-3)  yang  akan  dicapai  adalah

“Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata

kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing”, dengan

Indikator Kinerja Utama :

1) Persentase Anak Pelaku Utama yang tidak mampu yang diterima

sebagai peserta didik di Politeknik KP Bone dengan target 48% pada

tahun 2018, 50% pada tahun 2019, 52% pada tahun 2020, 54% pada

tahun 2021 dan 56% pada tahun 2022.

2) Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan yang ditingkatkan

kapasitasnya di Politeknik KP Bone dengan target 1 unit pada tahun

2018 dan 2020 sedangkan pada tahun 2019, 2021 dan 2022 tidak ada

target.

3) Proporsi fungsional dibandingkan total pegawai Politeknik KP Bone

dengan target 25% pada tahun 2018, 27% pada tahun 2019, 29% pada

tahun 2020, 31% pada tahun 2021 dan 33% pada tahun 2022.
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4) Jumlah peserta didik pada Politeknik KP Bone untuk mendukung tata

kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil

berdaya saing dan berkelanjutan dengan target 231 orang pada tahun

2018, 390 orang pada tahun 2019, 540 orang pada tahun 2020, 710

orang pada tahun 2021 dan 710 pada tahun 2022.

5) Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Politeknik KP Bone yang

meningkat kompetensinya degan target pada tahun 2018 sebanyak 2

orang, 5 orang pada tahun 2019, 5 orang pada tahun 2020, 5 orang

pada tahun 2021 dan 5 orang pada tahun 2022.

b. Sasaran   strategis keempat (SS-4)   yang   akan   dicapai   adalah

“Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program

SDM KP melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan”, dengan

Indikator Kinerja Utama “Deviasi ketepatan/kesesuaian sasaran lulusan

Politeknik KP Bone yang terserap di dunia kerja bidang kelautan dan

perikanan”, dengan target 15 % pada tahun 2019, 15 % pada tahun 2020,

15 % pada tahun 2021 dan 15 % pada tahun 2022.

4. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya

aparatur sipil negara bidang pendidikan KP yang kompeten, profesional

dan berkepribadian”, dengan  Indikator Kinerja Utama Indeks Kompetensi

dan Integritas di Politeknik KP Bone dengan target 90 indeks dari tahun

2018 sampai dengan tahun 2022.

b. Sasaran strategis keenam (SS-6) yakni “Tersedianya manajemen

pengetahuan bidang pendidikan KP yang handal dan mudah diakses”,

dengan Indikator Kinerja Utama “Persentase unit kerja yang menerapkan

sistem manajemen pengetahuan yang terstandar di Politeknik KP Bone”,

dengan target 65% pada tahun 2018, 65% pada tahun 2019, 70% pada

tahun 2020, 70% pada tahun 2021 dan 75% pada tahun 2022.

c. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya pranata dan

kelembagaan birokrasi bidang pendidikan KP yang efektif, efisien dan

berorientasi pada layanan prima”, dengan Indikator Kinerja Utama “Nilai

AKIP Politeknik KP Bone”, dengan target 85 (A) pada tahun 2018, 85 (A)

pada tahun 2019, 85 (A) pada tahun 2020, 85 (A) pada tahun 2021 dan 85

(A) pada tahun 2022.



RENSTRA POLITEKNIK KP BONE TAHUN 2018 - 2019 13

d. Sasaran    strategis kedelapan (SS-8) yakni “Terkelolanya

anggaran pembangunan bidang pendidikan KP secara efisien dan

ekuntabel”, dengan Indikator Kinerja Utama “Nilai kinerja anggaran

Politeknik KP Bone”, dengan target Baik (85) pada tahun 2018, tahun

2019 dengan target Baik (86), tahun 2020 dengan target Baik (87), tahun

2021 dengan target Baik (88) dan pada tahun 2022 dengan target Baik

(89).
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BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan KP
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2) Meningkatkan

Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) Yang Berkelanjutan,

(3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan

pemerataan, (4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Mitigasi bencana alam

dan perubahan iklim, (5) Penyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh, (6)

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat Yang

Berkeadilan, dan (7) Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan

Daerah.

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2015-2019 dirumuskan lebih lanjut

dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-

bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.
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Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah :

1. Agenda/Nawa Cita ke-1:

Sub Agenda : Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim,

dilaksanakan dengan strategi :

a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan

perikanan secara terpadu;

b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan

wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang

nasional/regional;

c. Menyusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan

Kelautan dan Maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya

kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat;

d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan

kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan;

e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan

sumber daya kelautan; dan

f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian Illegal, Unreported

and Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya

kelautan dan perikanan.

2. Agenda/Nawa Cita ke-4:

Sub Agenda: Pemberantasan Perikanan Illegal/IUU Fishing

dilaksanakan dengan strategi :

a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana

perikanan;

b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya

kelautan dan perikanan;

c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap; dan

d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/Nawa Cita ke-6:

Sub Agenda: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui

Peningkatan Hasil Perikanan dilaksanakan dengan strategi :

a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan;

b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan;
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c. Penyempurnaan tata kelola perikanan; dan

d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7:

Sub Agenda : Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan

Produksi Perikanan dilaksanakan dengan strategi :

a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung

ketahanan pangan dan gizi;

b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi; dan

c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub Agenda : Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan

strategi :

a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir;

b. Penyediaan data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi

(one map policy) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya

pesisir dan laut;

c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati

laut;

d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan

meningkatnya wawasan dan budaya bahari  mampu meningkatkan nilai

tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan;  dan

e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir

B. Arah Kebijakan dan Strategi BRSDM
1. Kebijakan Pokok :

Kebijakan BRSDM tahun 2017-2019 ditetapkan dengan

memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional, yaitu: pembangunan

manusia dan masyarakat melalui pendidikan, pembangunan sektor unggulan

dengan prioritas kedaulatan pangan, dan pemerataan pembangunan

manusia dan masyarakat melalui pendidikan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan

langkah operasional yang akan ditempuh BRSDM selaras dengan agenda

pembangunan / Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP yang

terkait dengan kesejahteraan yaitu meningkatkan pemberdayaan dan

kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan,
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yang dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1) Menyelenggarakan riset kelautan dan perikanan secara terpadu

dengan tata kelola yang baik (good governance) dengan langkah

operasional adalah: (a). Pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan

(WPP) secara terintegrasi untuk pengembangan ekonomi perikanan

dan kelautan yang berkelanjutan; (b). Identifikasi Kawasan Pengelolaan

Perikanan Perairan Umum Darat (KPP PUD) untuk pengembangan

ekonomi perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.

2) Menyelenggarakan riset kelautan dan perikanan dengan mengacu pada

10 fokus riset 2017  yaitu : (a). Sustainable Fisheries; (b). Sustainable

Aquaculture; (c). Perubahan Iklim; (d). Jasa Kelautan; (e). Kemandirian

Pangan dan Bahan Baku Industri; (f). Konservasi dan Mitigasi serta

Rehabilitasi; (g). Inovasi Teknologi; (h). Poverty Reduction dan

Pemberdayaan Masyarakat; (i). Pengembangan Usaha, Sistem Bisnis

dan Trading; (j). Kajian Kewilayahan dan Geopolitik.

3) Melakukan transformasi kegiatan melalui inovasi secara berkelanjutan

untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat KP, dengan langkah

operasional sebagai berikut : (a). Meningkatkan kemandirian dan

kewirausahaan UPT dengan membangun kemitraan/kerjasama; (b).

Melakukan optimasi kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan DU/DI;

(c). Melakukan pengembangan riset menuju kesiapan teknologi yang

teruji di lapangan dan berguna bagi stakeholders; (d). Melakukan

pemantauan terhadap kinerja Penyuluh selaras dengan pencapaian

kinerja KKP, sekaligus mendorong peran dalam memfasilitasi akses

pembiayaan untuk meningkatkan skala usaha; (e). Melakukan strategi

komunikasi yang komperhensif sehingga hasil riset dan SDM dapat

diketahui publik.

4) Meningkatkan sinergitas lingkup BRSDM untuk meningkatkan efisiensi

dan efektifitas kegiatan, dengan langkah operasional sebagai berikut :

(a). Meningkatkan dukungan IPTEK bagi peningkatan daya saing

produk dan produktivitas melalui inovasi, penguasaan penelitian dan

penerapan Iptek yang disinergikan dengan kegiatan pendidikan,

pelatihan, dan penyuluhan; (b). Meningkatkan peran riset sebagai

penyedia teknologi inovatif untuk mendukung Tri Darma Perguruan

Tinggi serta menjadi bahan penyusunan modul kurikulum sehingga
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sejalan kemajuan teknologi, dan pemanfaatan sarpras riset dan peneliti

dalam meningkatkan kapasitas peserta didik; (c). Meningkatkan peran

riset dalam pengembangan Sistem Informasi Nelayan Pintar Berbasis

Mobile Multimedia, sistem informasi spasial untuk daerah penangkapan

ikan dan perubahan lingkungan pada ekosistem pesisir dan analisis

potensi dan kerentanan sumberdaya pesisir dapat didesiminasikan

kepada masyarakat melalui peran penyuluh perikanan; (d).

Meningkatkan peran dalam penyusunan bersama metode dan

kurikulum pelatihan berdasarkan SKKNI, pemanfaatan lulusan

pendidikan vokasi, dan proses akreditasi/lisensi LSP-1 pada Satuan

Pendidikan KP. (e) Meningkatkan peran riset sosial ekonomi dalam

pembentukan dan penguatan kelembagaan yang dapat menfasilitasi

proses alih teknologi pada masyarakat KP, advokasi kebijakan melalui

sosialisasi, diseminasi dan mediasi, serta pengembangan bisnis

kelautan dan perikanan.

5) Sinergitas Lintas Eselon I KKP dalam mendukung pencapaian target

output dan outcome KKP melalui beberapa program BRSDM, dengan

langkah operasional sebagai berikut : (a). Penyampaian teknologi yang

direkomendasikan; (b). Penyampaian inovasi teknologi adaptif lokasi;

(c). Penyampaian hasil kajian kebijakan (policy brief) dalam merespon

isu-isu terkini yang bersifat responsif dan antisipatif terhadap isu-isu

yang sedang dan potensial berkembang;; (d). Penyampaian kajian

PSKPT; (e). Penyampaian peta WPP sebagai dasar pengelolaan SDI;

(f). Penyampaian hasil riset stok SDI di PUD sebagai dasar

pengelolaan perairan umum; (g). Penyampaian hasil pemantauan

perairan melalui radar dan citra satelit; (h). Penyediaan SDM kompeten

dari lulusan sekolah vokasi, pelatihan dan sertifikasi kompetensi;

(i).Peningkatan kapasitas aparatur KKP melalui beasiswa tugas belajar

dan Diklat; (j). Pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan pelaku

usaha oleh penyuluh perikanan.

6) Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat kelautan dan perikanan

melalui peningkatan kompetensi SDM kelautan dan perikanan dan

perluasan akses pendidikan, dengan langkah operasional adalah: (a).

Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku

utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di satuan
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pendidikan kelautan dan perikanan; (b). Peningkatan kualitas

pembelajaran dengan pendekatan Teaching Factory dibidang kelautan

dan perikanan; (c). Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi

peserta didik; (d). Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta

didik Kelautan dan Perikanan;

7) Meningkatkan kompetensi SDM kelautan dan perikanan yang mampu

meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing

produk kelautan dan perikanan secara optimal, dengan langkah

operasional adalah : (a). Pengembangan sistem pelatihan berbasis

kompetensi: (b). Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi SDM

kelautan dan perikanan; (c). Pengembangan metode pelatihan dengan

pendekatan inkubator bisnis dibidang kelautan dan perikanan; (d).

Pelaksanaan akreditasi program dan lembaga pelatihan kelautan dan

perikanan; (e). Pemanfatan teknologi informasi dalam rangka

memperluas jangkauan layanan pelatihan (trainning online); (f).

Pengembangan jejaring kerja pelatihan dan pemberdayaan lulusan

pelatihan kelautan dan perikanan.

8) Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli

terhadap keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan

langkah operasonal adalah: (a). Peningkatan usaha skala mikro ke kecil

dan kecil ke menengah melalui pendampingan; (b). Memfasilitasi akses

perbankan dan pembentukan lembaga keuangan mikro atau koperasi;

(c). Fasilitasi kelembagaan atau kelompok berbadan hukum; (d).

Pengembangan sistem penyuluhan sesuai kebutuhan dan kondisi

pelaku utama; (e). Peningkatan kompetensi penyuluh melalui magang

dan bimbingan teknis; (f). Pemenfaatan teknologi informasi dalam

rangka memperluas dan mempermudah akses informasi penyuluhan

melalui cyber extension; (g). Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan

tenaga Penyuluh Perikanan.

9) Mewujudkan terselenggaranya tata kelola dan kerja sama dalam

pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien,

dengan langkah operasional adalah: (a). Penyelenggaraan dukungan

administrasi dan teknis pengembangan SDM KP melalui pencapaian

indikator kinerja anggaran dan manajerial; (b). Penyelenggaraan

kerjasama pengembangan SDM kelautan dan perikanan dengan
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instansi/lembaga dalam dan luar negeri; (c). Implementasi UU Nomor

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya melalui

proses penyelesaian P3D (Personil, Pembiayaan, Prasarana dan

Dokumen); (d). Penguatan NSPK terkait sistem penyuluhan perikanan

pasca pengalihan menjadi pegawai pusat.

2. Kebijakan Lintas Bidang:

a. Pengarusutamaan Gender (PUG):

Pengarusutamaan Gender di sektor kelautan dan perikanan

dilaksanakan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan

manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkah-langkah

operasional yang dilakukan mengacu pada langkah-langkah yang

dilaksanakan KKP antara lain melalui: (a) penerapan perencanaan dan

pengganggaran responsive gender (PPRG), (b) penguatan

kelembagaan PUG, (c) Penyiapan Roadmap PUG, (d) penyusunan

data terpilah, (e) Pengembangan Statistik Gender, (f) Pengembangan

model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan

antar pusat-daerah.

b. Program Prioritas

Program Prioritas adalah sebagai langkah strategis untuk mengawal

suatu program terpilih yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan

masing-masing instansi. Program Prioritas yang dilaksanakan oleh

BRSDM antara lain :

1) Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan;

2) Sertifikasi kompetensi masyarakat kelautan dan perikanan;

3) Penyuluhan bagi kelompok pelaku utama/usaha;

4) Dukungan Operasional Laut Masa Depan Bangsa : Beasiswa

Dokter Bahari;

5) Beasiswa Laut Masa Depan Bangsa : Tugas Belajar Baru (Ahli

Kelautan)

6) Pembangunan Politeknik KP baru dan pembangunan Politeknik

lanjutan:

7) Data dan informasi stok sumberdaya perikanan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI yang dihasilkan;

8) Data dan Informasi sumberdaya perikanan di Perairan Umum

Daratan (PUD) yang dihasilkan);
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9) Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Perikanan;

10) Inovasi Teknologi Adaptif Lokasi Kelautan;

11) Pembangunan Pusat Riset Kelautan yaitu :

a) Lokasi : Pangandaran Integrated Aquarium And Marine

Research Institute (PIAMARI)

b) Lokasi : Morotai Integrated Aquarium And Marine Research

Institute (MIAMARI)

C. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Politeknik KP Bone
Dalam upaya mendukung visi, misi dan kebijakan pembangunan kelautan

dan perikanan 2015-2019, maka peran Politeknik KP Bone adalah menghasilkan

dan meningkatkan SDM kelautan dan Perikanan sebagai asset Negara yang

mampu mengelola bisnis kelautan dan perikanan berbasis Iptek yang relevan

dan inovatif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagaimana telah

diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan

Perikanan Bone, maka pengembangan Politeknik KP Bone diarahkan menuju

pada terbentuknya suatu lembaga pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang

mampu :

- Menjadikan pusat Pendidikan Vokasi di bidang kelautan dan perikanan dan

sebagai pengembang produk inovasi yang mampu bersinergi dan

berkolaborasi dengan pendidikan tinggi dan industri bertaraf internasional;

- Selalu berusaha mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya yang

dimiliki secara maksimal untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;

- Mengembangkan diri dalam memberikan kontribusi kepada bangsa dan

negara berupa penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari

beberapa teknologi di bidang kelautan dan perikanan yang sudah ada

sebelumnya, menjadi teknologi kelautan dan perikanan baru yang

membawa kemaslahatan masyarakat;

- Meningkatkan mutu lulusan melalui pengelolaan mutu pendidikan dan

lembaga yang efektif dan efisien;

- Meningkatkan manajemen mutu pendidikan kelautan dan perikanan yang

berkualitas dengan standar layanan minimum secara konsisten dan terus-

menerus; dan

- Mengembangkan sarana prasarana untuk memenuhi tuntutan perubahan

ilmu dan teknologi secara global.
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1. Strategi Pengembangan

Selanjutnya dalam upaya mendukung arah kebijakan sebagaimana

dimaksud di atas, maka strategi pengembangannya adalah sebagai

berikut:

1. Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada putra/putri pelaku

utama kelautan dan perikanan untuk memperoleh pendidikan di

Politeknik KP Bone;

2. Meningkatkan dan mengembangkan kelembagaan, kapasitas, serta

kualitas pendidikan di Politeknik KP Bone;

3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan Teaching

Factory dibidang kelautan dan perikanan;

4. Mengembangkan kurikulum, tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana di

Politeknik KP Bone yang berstandar Internasional;

5. Mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik;

6. Pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik Kelautan dan

Perikanan;

7. Menguatkan jejaring termasuk melibatkan pemangku kepentingan untuk

pengembangan pendidikan; dan

8. Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan dan Perikanan.

2. Program Pengembangan

a. Mengembangkan kurikulum sesuai dengan dinamikan perkembangan

Iptek dan kebutuhan masyarakat;

b. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan yang berwawasan luas dan

menguasai teknologi di bidangnya;

c. Mewujudkan teaching factory akuakultur, teaching factory pengolahan,

mesin dan kapal latih yang efektif, berteknologi maju, dan tata kelola

bisnis yang ekonomis;

d. Mengelola sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung kegiatan

pembelajaran;

e. Mengelola administrasi yang mengacu pada ISO, dengan menggunakan

sistem elektronik;

f. Mengelola sarana dan prasarana asrama taruna dan unit pendukung

lainnya;

g. Melaksanakan penelitian terapan yang relevan dan terjual, untuk

memenuhi kebutuhan pembangunan Kelautan dan perikanan;
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h. Melaksanakan penelitian permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat

sekaligus memberikan solusinya;

i. Melaksanakan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, organisasi

masyarakat, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Perusahaan,

untuk mengembangkan teknologi dan memberdayakan masyarakat;

j. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian,

baik nasional maupun internasional;

k. Menjalin kerjasama dengan industri dan UKM; dan

l. Menjalin kerjasama dengan unit kerja lain terkait dan Pemerintah

Daerah.

D. Kerangka Regulasi
Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik KP

Bone memerlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembuatan

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur penyelenggara

organisasi. Dalam Rencana Strategis Politeknik KP Bone 2018 – 2022, kerangka

regulasi yang disiapkan mengacu kepada program regulasi nasional yang

tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta

Rencana Strategis Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan

Perikanan yang meliputi :

1. Peraturan Menteri KP Nomor 8/PERMEN-KP/2015 tentang Kurikulum

Politeknik Kelautan dan Perikanan;

2. Peraturan Menteri KP Nomor 47/PERMEN-KP/2017 tentang Statuta

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone;

3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Inventarisasi Data dan

Informasi Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;

4. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan Jangka Pendek;

5. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penetapan Rencana

Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;

6. Peraturan Menteri tentang Standar Kurikulum Perguruan Tinggi Bidang

Pendidikan; dan

7. Rancangan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Untuk Memenuhi Kebutuhan Industri Kelautan dan Perikanan.
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UNIT PENUNJANGUNIT PENUNJANGUNIT PENUNJANG UNIT PENUNJANGUNIT PENUNJANGPROGRAM STUDI

E. Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik

Indonesia Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Politeknik KP Bone, maka Struktur Organisasi Politeknik KP Bone adalah

sebagai berikut :

Gambar III.1.  Struktur Organisasi Politeknik KP Bone

Politeknik KP Bone melaksanakan Program Pendidikan Diploma III yang saat ini

memiliki 3 Program Studi yaitu :

1. Program Studi Perikanan Tangkap;

2. Program Studi Budidaya Ikan; dan

3. Program Studi Teknologi Kelautan.

PUSAT PENELITIAN DANPENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT PUSAT PEMBINAANKARAKTER

SATUAN PENGAWAS INTERNAL SATUAN PENJAMINAN MUTU

DIREKTURPUDIR I PUDIR II PUDIR IIIDEWANPENYANTUN SENAT

SUBBAGIANADMINISTRASI AKADEMIKDAN KETARUNAAN SUBBAGIANUMUM

URUSANKEUANGAN
URUSANKEPEGAWAIAN DANTATA USAHA

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Politeknik KP Bone disusun

mengacu pada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi

yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang

ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa

program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis tahun 2018 sampai dengan

tahun 2022 Politeknik KP Bone yang dilaksanakan sebagaimana tersaji

sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022

Stakeholders Perspective
SS 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan SDM KP yang

kompeten

1

Jumlah Lulusan Politeknik KP
Bone yang Terserap di Dunia
Kerja Bidang Kelautan dan
Perikanan (orang)

42 49 35 158

Customer Perspective
SS 2. Meningkatnya hasil penyelenggaran Riset dan SDM yang mendukung

produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

2
Jumlah lulusan Politeknik KP
Bone yang bersertifikat
kompetensi (orang)

84 89 58 243

3 Nilai PNBP Politeknik KP Bone
(Rp. Ribu) 96.250 105.875 116.463 128.109

Internal Process Perspective
SS 3. Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola

pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing

4

Persentase Anak Pelaku
Utama yang tidak mampu
yang diterima sebagai peserta
didik di Politeknik KP Bone (%)

48 50 52 54 56

5

Jumlah sarana dan prasarana
Pendidikan yang ditingkatkan
kapasitasnya di Politeknik KP
Bone (Unit)

1 1 1 1

6
Proporsi fungsional
dibandingkan total pegawai
Politeknik KP Bone (%)

25 27 29 31 33
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Sasaran Strategis dan
Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022

7

Jumlah peserta didik pada
Politeknik KP Bone untuk
mendukung tata kelola
pemanfaatan sumber daya
kelautan dan perikanan yang
adil berdaya saing (orang)

231 390 540 710 710

8

Jumlah pendidik dan tenaga
kependidikan di Politeknik KP
Bone yang meningkat
kompetensinya (orang)

2 5 5 5 5

SS 4. Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program SDM
KP melalui kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan

9

Deviasi ketepatan/kesesuaian
sasaran lulusan Politeknik KP
Bone yang terserap di dunia
kerja bidang kelautan dan
perikanan (%)

15 15 15 15

Learning and Growth Perspective
SS 5. Terwujudnya aparatur sipil negara bidang pendidikan KP yang kompeten,

profesional dan berkepribadian

10
Indeks Kompetensi dan
Integritas di Politeknik KP
Bone (Indeks)

90 90 90 90 90

SS 6. Tersedianya manajemen pengetahuan bidang pendidikan KP yang handal
dan mudah diakses

11

Persentase unit kerja yang
menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang
terstandar di Politeknik KP
Bone (%)

65 65 70 70 75

SS 7. Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi bidang pendidikan KP yang
efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

12 Nilai AKIP Politeknik KP Bone
(Nilai) 85 85 85 85 85

SS 8. Terkelolanya anggaran pembangunan bidang pendidikan KP secara efisien
dan ekuntabel

13 Nilai kinerja anggaran
Politeknik KP Bone (Nilai) 85 86 87 88 89

B. Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan penyelenggaraan Program Pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Kelautan dan

Perikanan Bone tahun 2018-2022, berasal dari Badan Riset dan Sumberdaya

Manusia KP, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Renstra

yang mengusulkan rencana pendanaan melalui APBN tahun 2015-2019 dan
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PNBP Tahun 2015-2019 serta APBN tahun 2020-2024 dan PNBP Tahun

2020-2024. Porsi Anggaran tersebut akan didistribusikan setiap tahunnya

untuk membiayai Program Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone tahun 2018-2022,

sebagaimana tercantum pada Lampiran.










	depan.pdf (p.1-5)
	depan.pdf (p.1-4)
	Sisip.pdf (p.5)

	Bab 1 - Copy.pdf (p.6-36)
	belakang.pdf (p.37-40)

